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De gemeente Hof van Twente is een dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen in het groene hart
van Twente. De gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor,
Hengevelde en Markelo. Bij de afdeling Ontwikkeling, zijn wij binnen het team Ruimte en Economie op zoek naar een
beleidsmedewerker Ruimtelijk Domein. Het team is een enthousiast en gedreven team van ca. 20 personen dat complexe
projecten oppakt. Elke dag zet het team zich in om de maatschappelijke en politieke ambities te vertalen in concrete
acties.

word jij helemaal blij van het adviseren over vraagstukken op het
gebied van Ruimtelijke Ordening. Je zorgt bijvoorbeeld voor het
vormen van gemeentelijke plannen zoals de bestemmingsplannen en
je ondersteunt
je collega's bij complexere vraagstukken en projecten.
Je bent een aanpakker die niet bang is om naar buiten te gaan,
mensen te spreken en te horen wat hen beweegt. Jij snapt dat er
regels zijn, maar dat er soms ook meer nodig is. Dit kun je goed
uitleggen, ook tijdens beroepsprocedures.

Ben jij de aanjager die wij zoeken?
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Maatschappelijk
betrokken & bevlogen

Zorgvuldig & digitaal
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In onze organisatie werken wij op basis van de waarden: "Leiderschap, Eigenaarschap en Vertrouwen",
kortom LEV. Leef jj net als ons de LEV-waarden en ben jij de initiatiefnemer met visie die samen wil
werken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
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een uitdagende functie
in een mooie organisatie

max. £ 3.805,- per maand
op basis van 36 uur
excl. 17,05% IKB

En ben je overtuigd dat jij diegene bent die we zoeken?
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en wethouders. De sollicitatiegesprekken vinden plaats

Stuurjouw motivatie (inclusiefCV) peremail naar:
sollicitanten@hofvantwente.nl.

36 uur per week
tijdelijk
met uitzicht op vast

Of wil je toch nog iets meer weten?

Teamcoordinator Ruimte en Economie

_
@hofvantwente.nl
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